DO BOKU POSUVNÁ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA
Boční sekční garážová vrata Hörmann jsou ideálním řešením pro nestandardní montážní situace.
Na rozdíl od výklopných, sekčních nebo rolovacích vrat se tento druh konstrukce neotevírá nahoru,
ale do strany. To je zvláště výhodné pokud má strop zůstat volný například pro vytvoření úložného
prostoru nebo pokud křídlo vrat nelze za stavebních důvodů umístit nebo namontovat pod strop.
Tato boční sekční garážová vrata lze také výhodně použít jako alternativu k sekčním garážovým
vratům s integrovanými dveřmi pomocí částečného, individuálně nastavitelného otevření pro
průchod osob – automatická funkce „integrovaných dveří“ u vrat s elektrickým pohonem.
Tato boční sekční vrata Hörmann HST 42 nabízejí certifikovanou značkovou kvalitu, jsou
vyrobena z nejkvalitnějších materiálů a vynikajícím způsobem zpracovaná. Boční sekční vrata jsou
složena z panelů o tloušťce 42 mm vyplněných polyuretanovou pěnou a precizně vedena nahoře
stabilními vodícími kladkami a dole v zaoblené podlahové kolejnici. Díky konstrukci, která je na
obou koncích otevřená, lze podlahovou kolejnici snadno čistit. Boční sekční vrata HST 42 mají
spolehlivé automatické vypínání jak při otevírání, tak při zavírání. Při výskytu nečekaných
překážek v prostoru otevírání nebo na kolejnicích na stěně se vrata ihned zastaví. Osoby jsou tak
chráněny před zraněním a vozidla nebo předměty před poškozením. Tvar článků a závěsů těchto
vrat je optimálně přizpůsobený přechodům lamel a zabraňuje sevření prstů.
Všechna sekční do boku posuvná garážová vrata Hörmann mohou být ovládána ručně libovolnou
z nabízených sestav klik nebo automaticky některým typem elektrického pohonu Hörmann.
Boční sekční garážová vrata Hörmann je možno vybavit několika typy kování dle volné šířky
bočního prostoru a úhlu otevírání. Elektrický pohon lze montovat na strop nebo na stěnu.
V současné době se boční sekční garážová vrata Hörmann HST 42 vyrábí v těchto povrchových
úpravách:
lamela s drážkou „M“ (střední drážka)
s povrchovou úpravou „woodgrain“ - design dřevěné struktury
s povrchovou úpravou „sandgrain“ - jemně strukturovaný povrch
s povrchovou úpravou „silkgrain“ - hladký povrch
s povrchovou úpravou „decograin“ v provedeních:
• dřevodekorační plastová folie odolná proti účinkům UV záření s vylisovanou
povrchovou strukturou pro detailně věrné napodobení dřeva v odstínech:
„zlatý dub“, „tmavý dub - odstín ořech“, „tmavý dub - odstín rustikal“,
„rosewood“ (podobný „mahagonu“) a „winchester“
• plastová folie „TitanMetalic“ CH 703, odolná proti účinkům UV záření
v odstínu "tmavý antracit" s lehce metalickým efektem
lamela s drážkou „L“ (široká drážka)
s povrchovou úpravou „woodgrain“ - design dřevěné struktury
s povrchovou úpravou „sandgrain“ - jemně strukturovaný povrch
NOVINKA
s povrchovou úpravou „planar“ - hladký povrch v provedení „Matt deluxe“
s povrchovou úpravou „silkgrain“ - hladký povrch
s povrchovou úpravou „decograin“ v provedeních:
• dřevodekorační plastová folie odolná proti účinkům UV záření s vylisovanou
povrchovou strukturou pro detailně věrné napodobení dřeva v odstínech:
„zlatý dub“, „tmavý dub - odstín ořech“, „tmavý dub - odstín rustikal“,
„rosewood“ (podobný „mahagonu“) a „winchester“

plastová folie „TitanMetalic“ CH 703, odolná proti účinkům UV záření
v odstínu "tmavý antracit" s lehce metalickým efektem
s povrchovou úpravou „duragrain“ – dekorativní tisk s vysoce pevným povrchem
v provedeních:
Bambus, Beige, Beton, Burned Oak, Cherry, Fichte, Grigio, Grigio scuro,
Moca, Nature Oak, Noce Sorrento Balsamico, Noce Sorrento Nature, Rusty
Oak, Rusty Steel, Sapeli, Sheffield, Teak, Used Look, Walnuss Kolonial,
Walnuss Terra, White brushed, White Oak, Whiteoiled Oak a Whitewashed
Oak
•
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